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Een woord vooraf
Alle scholen van Wijzer in Opvang & Onderwijs presenteren de jaarlijkse informatie in een Schoolwijzer.
Wij hebben ervoor gekozen om voor IKC Startpunt en IKC Panta rhei een eigen Schoolwijzer uit te geven als
aanvulling op de algemene Schoolwijzer. Om het jaar geven we de algemene Schoolwijzer uit. Daarin beschrijven
wij de meeste onderwerpen die voor de locaties Startpunt en Panta rhei gelijk zijn. U vindt de algemene
Schoolwijzer als pdf bestand op de website. In deze schoolwijzer beschrijven wij de onderwerpen die specifiek
betrekking hebben op de locatie waar uw kind(eren) les krijgt/krijgen.
IKC Panta rhei… waar een kind zichzelf mag zijn!
Met vriendelijke groet,
Juliette van der Lugt, directeur
Mark Terwiel, Adjunct-directeur
Silvana Herben, Adjunct-directeur

Contactgegevens
Integraal Kindcentrum Panta rhei
Dennendal 145
3142 LC Maassluis
(010) 591 78 58
Ikcpantarhei-school@wijzer.nu
Ikcpantarhei-opvang@wijzer.nu
www.ikcpantarhei.nl

Integraal Kindcentrum Startpunt
Vincent van Goghlaan 2
3141 KS Maassluis
School: (010) 591 37 14
Opvang: (010) 591 49 02
Ikcstartpunt-school@wijzer.nu
Ikcstartpunt-opvang@wijzer.nu
www.ikcstartpunt.nl

Wij zer in Opvang & Onderwij s
Integraal Kindcentrum (IKC) Panta rhei is aangesloten bij Wijzer in Opvang & Onderwijs. Deze stichting is de
overkoepelende organisatie voor alle openbare scholen, het openbaar Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis en de opvang
Vlaardingen en Maassluis. De scholen, die onder de paraplu van onze stichting vallen, hebben als gemeen
schappelijk doel alle leerlingen met plezier naar school te laten gaan en een optimale ontwikkeling te bieden.
Op de website www.wijzer.nu vindt u nog meer praktische informatie.
Rechten van het Kind
Alle scholen van Wijzer in Opvang & Onderwijs besteden aandacht aan de rechten van het kind. Elke Wijzerschool
heeft een specifiek kinderrecht omarmd. Onze school omarmt artikel 31: Een kind heeft recht op vrije tijd, spel,
kunst en cultuur. Met het zoneparc, het cultuurmenu en de museumdagen dragen wij bij aan de uitvoering van dit
artikel.
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IKC (Integraal Kindcentrum) Panta rhei
De algehele leiding en eindverantwoording voor IKC Panta rhei en IKC Startpunt berust bij de directeur,
Juliette van der Lugt.
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen met de locatie Panta rhei, telefoon (010) 591 78 58,
of per mail: ikcpantarhei-school@wijzer.nu.
Locatiegebonden taken zijn als volgt verdeeld:
1. Elke leerkracht is de eerst aangewezen persoon als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen.
2. De bewaking/bijstelling van de huishoudelijke regels is in handen van de adjunct-directeur.
3. In samenwerking met de groepsleerkrachten onderhoudt de Intern Begeleider (IB’er) de contacten met de
externe instanties (onder andere schoolmaatschappelijk werk, schoolondersteuningsteam, jeugdzorg, samenwerkingsverband, et cetera).
4. De interne begeleiding en zorgverbreding is in handen van Hanneke Adema, ad interim.
5. De schoolmelkadministratie berust bij Rob Wijnbergen.

Wie zit waar? Wanneer?
Kleutergroepen
Groep 1-2d
Margriet Lepelblad (ma, di)
Marianne Kipp (woe, do, vr)
Groep 1-2e
Carla Phaff (di, woe, do, vr)
Marianne Lucas (ma)

Interne begeleiding		
Silvana Herben

Begane grond
Groep 3d
Silvia de Korte (ma, di, woe)
Marianne Lucas (do, vr)
Groep 4d
Nicole de Groot (ma, di)
Madeleine Kleinjan (woe, do, vrij)

Humanistische Vorming
Gien Wagenaar (maandag)

Directietaken
Juliette van der Lugt

Bovenverdieping
Groep 5/6d
Ilonka Hoogenbosch (ma, di, woe)
Margriet Lepelblad (do, vrij)
Nathalie Schell-de Jong (ma/di
ondersteuning combigroepen)
Groep 6/7d
Odette van Dijk (ma, di, woe, do)
Vacature (vr)
Nathalie Schell-de Jong (ma/di
ondersteuning combigroepen)
Groep 8d
Rob Wijnbergen (ma, di)
Rob Hoogerwerf (woe t/m vr)
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Gelij ke schooltij den voor alle groepen
De schooltijden zijn voor alle groepen in de locatie Panta rhei gelijk. Wij geven les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 14:45 uur. Op woensdag van 08:30 tot 12:15 uur.
Schooltijden van het continurooster
Het kleuterplein
Groep 1-2d
08:30–11:30 uur
ochtendlessen
en 1-2e
11:30–12:00 uur
lunchtijd
12:00–12:30 uur
speeltijd
12:30–14:45 uur
middaglessen
groep 3d en 4d 08:30–12:15 uur
12:15–12:30 uur
12:30–13:00 uur
13:00–14:45 uur

ochtendlessen
lunchtijd
speeltijd
middaglessen

Het grote plein
groep 5-6d
08:30–12:00 uur
11:30–12:00 uur
12:00–12:15 uur
12:15–14:45 uur

ochtendlessen
speeltijd
lunchtijd
middaglessen

groep 6-7d

08:30–12:00 uur
12:00–12:30 uur
12:30–12:45 uur
12:45–14:45 uur

ochtendlessen
speeltijd
lunchtijd
middaglessen

groep 8d

08:30–12:15 uur
12:15–12:30 uur
12:30–13:00 uur
13:00–14:45 uur

ochtendlessen
lunchtijd
speeltijd
middaglessen

08:30–12:15 uur

ochtendlessen

Woensdag
groep 1 t/m 8

Voor de groepen 1-2d en 1-2e gaat de voordeur bij het kleuterplein om 08:20 uur open. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8d komen om 08:25 uur via de deur bij het andere plein naar binnen. Wij beginnen de lessen om
08:30 uur en verwachten dat alle leerlingen dan in de klas aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de inloopochtenden in
groep 1-2d en 1-2e.

Gymnastiek wanneer, waar en door wie?
De gymnastieklessen vinden in de Olympiahal aan de Rozenlaan plaats. Onze vakleerkrachten juf Cornelie
en meester Benjamin geven les aan de groepen volgens het gymrooster. De overige lessen worden door de
leerkrachten zelf gegeven.
Hieronder staan de gymtijden van alle groepen vermeld.
Groep 3d-4d Woensdag van 10:00 tot 11:00 uur
Groep 5d-6d Woensdag van 11:00 tot 12:15 uur (ophalen Olympiahal)
Groep 7d-8d Vrijdag 13:15 tot 14:45 uur (ophalen Olympiahal)
Tijdens de gymlessen moeten de kinderen een gympakje of een korte broek en een shirt met korte mouwen
aantrekken. Gym- of sportschoenen zijn verplicht. Sportschoenen die buiten gedragen worden, evenals schoenen
met een donkere zool, zijn niet toegestaan.
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Overblij ven
Voldoende ouderhulp is het belangrijkste uitgangspunt voor het betaalbaar en uitvoerbaar houden van het
continurooster. Tot op heden hebben we op voldoende inzet van ouders/verzorgers kunnen rekenen.
Wat is de gang van zaken?
Er wordt een jaarrooster opgesteld van hulpouders.
Hulpouders moeten zelf voor vervanging zorgen als zij onverhoopt verhinderd zijn. Bij het rooster is een lijst
gevoegd met reserve-ouders, die u kunt bellen.
Om de kinderen in de grote pauze meer ruimte te geven, eten de kinderen in bouwblokken. De buitenspeeltijden
zullen hierdoor variëren en het toezicht op de pleinen wordt gedurende een vol uur door de hulpouders gelopen.
Bij calamiteiten kunnen de hulpouders altijd een beroep doen op een leerkracht die volgens het weekrooster is
ingedeeld. Dit rooster vindt u op het bord bij de voordeur.
Er zijn pleinregels afgesproken waaraan de kinderen zich dienen te houden. Deze regels worden tijdens de teamvergaderingen regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De leerkrachten herinneren de kinderen regelmatig
aan deze regels. De overblijfouders zijn op de hoogte gesteld van deze regels.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog dat de overblijfouders de kinderen mogen terechtwijzen en dat wij van
de kinderen verwachten dat zij naar de overblijfouders zullen luisteren.
Lunchen
Met de kleuters wordt vanaf 11:20 uur samen met de leerkrachten begonnen met handen wassen en tafeltjes
dekken. Omstreeks 11:30 uur eten zij in hun eigen lokaal met hun eigen leerkrachten. Kinderen die na 12:00 uur
hun eten nog niet op hebben, kunnen rustig dooreten. De kinderen spelen van 12:00 uur tot 12:30 uur op het
kleuterplein.
De kinderen van groep 3d t/m 8d eten gezamenlijk in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht.
Het personeel heeft een pauze van een half uur.
Wat geeft u mee?
De ouders/verzorgers worden vriendelijk verzocht om voor de volgende spullen te zorgen:
• Een theedoek of servet, dat als tafelkleedje dienst kan doen.
• Brood in een trommeltje. Op de trommel duidelijk de naam noteren.
• Eventueel fruit, maar dan wel schoongemaakt (bijvoorbeeld sinaasappel in stukjes in een plastic doosje!).
Dinsdag en donderdag is de vaste fruitdag. Het is mogelijk om meerdere dagen fruit mee te geven.
• Het is ook mogelijk om melk, karnemelk, yogi of iets dergelijks mee te geven naar school. De school zorgt voor
een centrale koelmogelijkheid. Op woensdag is het waterdag en geeft u uw kind een bidon met water mee.
• Er wordt geen koolzuurhoudende frisdrank meegebracht.
• Er wordt geen snoep en chocoladeproducten meegegeven.
Afspraken
Met de kinderen spreken we de volgende regels af:
• Als we gaan eten, gaan we eerst onze handen wassen.
• We dekken onze tafel met de theedoek of het servet.
• We gaan gezamenlijk beginnen met eten.
• Tijdens het eten blijft iedereen op zijn/haar plaats zitten.
• Wat niet opgegeten wordt, gaat mee terug naar huis (controlemogelijkheid).
• Vóór of na het eten gaat iedereen buitenspelen (tenzij het weer dat niet toelaat) onder toezicht van
pleinwachtouders.
• De theedoek of het servet gaat iedere dag mee naar huis, samen met de broodtrommel.

Schoolwijzer 2017–2018 • IKC Panta rhei

6

• Bij slecht weer blijven we binnen en doen we onder toezicht van de overblijfouders (gezelschaps-)spelletjes
of we kunnen tekenen, kleuren en dergelijke. Spelletjes en kleurplaten hiervoor zijn aanwezig. De computers
mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor spelletjes.
Waarvan worden de hulpouders betaald?
Voor elk kind wordt komend schooljaar een bijdrage gevraagd van € 37,50 per jaar. Van deze bijdrage schaffen
wij zo mogelijk ook spelmaterialen voor de kinderen aan. Eén van de overblijfouders coördineert de ouderhulp.
De financiële administratie is in handen van de schoolleiding. Indien gewenst raden wij u aan tijdig met de schoolleiding een betalingsregeling treffen. De financiële administratie staat onder controle van onze stichting:
Vrienden van de Prinses Christinaschool. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje schoolfonds/
spaarfonds.
Bergruimte
Bij een continurooster is extra bergruimte onontbeerlijk. Voor de kinderen van alle groepen zijn er vakkenkasten
geplaatst om rugtassen en dergelijke in te plaatsen. Als er iets te drinken wordt meegebracht, kunnen zij dat vóór
aanvang van de lessen in een krat plaatsen. De kratten van elke groep worden dan in een koelkast geplaatst.

Adreswij zigingen/verhuizingen
Vergeet u de school niet in te lichten bij een wijziging van het woonadres, (gsm)telefoonnummer en/of mailadres?
Als u gaat verhuizen en uw kind gaat van school, dan is het voor de administratie van groot belang dat we dit
vroegtijdig weten in verband met eventuele planning voor het volgende schooljaar. U kunt veranderingen doorgeven aan de groepsleerkracht en/of de directie.

Afspraakavonden
Tijdens de afspraakavonden staat de bespreking van de rapporten van de groepen 3 tot en met 8 centraal.
In de kleutergroepen worden de vorderingen van de kinderen besproken en hun werkjes bekeken. Wij verwachten
alle ouders/verzorgers tijdens de gesprekken. Ouderparticipatie vinden wij heel belangrijk.
Ongeveer een week van tevoren ontvangt u een intekenformulier via de mail. U kunt van dit formulier zo nodig
een papieren versie vragen. Op het intekenformulier wordt de werkwijze toegelicht. Voor elke afspraak wordt
10 minuten uitgetrokken.
Het spreekt vanzelf, dat u altijd tussendoor met de leerkrachten kunt spreken. Maakt u dan even een afspraak?
Een regelmatig contact heeft altijd voordelen.

Informatieavonden
Tijdens deze avond kunt u van de leerkracht vernemen wat er zoal op het lesprogramma staat en wat er in dit
schooljaar allemaal gaat plaatsvinden in de groep.
We organiseren jaarlijks een informatieavond voor de kleuters. We organiseren deze avond voor de ouders/
verzorgers van de kinderen, die in de kleutergroepen zitten en voor de ouders/verzorgers van de kleuters die
in de loop van het schooljaar 2017–2018 komen. U ontvangt voor deze avond tijdig een uitnodiging.
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Ouderavond
Komend schooljaar zullen de gezamenlijke ouderraden in samenwerking met de school weer een ouderavond
organiseren. In het begin van het schooljaar wordt bepaald welk thema wordt besproken. De ouderavond is in
de grote hal van de Panta rhei. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.

Protocol medicij ngebruik
Op de website vindt u het protocol Medicijngebruik. In dit protocol geven wij de grenzen en de regels aan over
het verstrekken van medicatie aan leerlingen onder schooltijd. Voor het toedienen van medicijnen is vooraf schriftelijk toestemming nodig van ouders/verzorgers. De leerkrachten hebben daarvoor standaard formulieren. Zonder
toestemming van ouders/verzorgers geven wij kinderen geen medicijnen, zelfs geen aspirine.

Rapporten
De rapporten voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 verschijnen twee maal per jaar. De rapporten gaan met
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 mee op: 13 februari 2018 en 10 juli 2018.

Vrij willige ouderbij drage en spaarfonds
Ieder jaar wordt er door onze Oudervereniging tijdens een algemene bijeenkomst, die voor alle ouders/verzorgers
toegankelijk is, uitgelegd wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en waaraan. Deze financiële verantwoording kunt
u vinden op onze website onder het kopje OV.
Voor leerlingen die het gehele schooljaar de school bezoeken wordt € 45,00 als bijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage is inclusief schoolreis. We besteden de ouderbijdrage aan kerst, paasontbijt, sinterklaascadeautjes, museumdag, activiteiten bij de koningspelen, sportdagen en nog veel meer. Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage is het voor ons niet mogelijk om deze activiteiten voor uw kind te organiseren.
Als de betaling van de ouderbijdrage door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden, verzoeken
wij u hiervoor zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur. Het innen van het schoolfonds laten we bij
voorkeur verlopen via een bankoverschrijving. U krijgt tijdens de eerste schoolweek een brief. Hierin vindt u meer
informatie over de betalingswijze.
Het Spaarfonds
Uw vrijwillige bijdrage hieraan kunt u zelf bepalen. Dit fonds wordt aangewend voor diverse zaken ten behoeve
van de hele school. In het afgelopen jaar is er extra buitenspeelgoed van aangeschaft. Een klein deel van het
budget is besteed aan een nieuw digibord. De verantwoording van de gelden vindt jaarlijks, schriftelijk plaats in
de maand oktober.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Monique van den Boogerd, penningmeester van de Ouderraad
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Schoolmelk
Op school kan halfvolle melk gedronken worden. Nieuwe leerlingen krijgen op verzoek een aanmeldingsformulier mee naar huis. Als u voor uw kind schoolmelk wenst, levert u het ingevulde aanmeldingsformulier in bij
de leerkracht van uw kind. U ontvangt daarna automatisch drie acceptgirokaarten thuis, waarmee u voor elke
drinkperiode kunt betalen. U kunt ook met ingang van een nieuw schooljaar voor het gehele schooljaar betalen.
Via www.campinaopschool.nl kunt u ook een abonnement afsluiten en nog veel meer te weten komen over
de schoolmelk. Indien uw kind reeds een abonnement op de schoolmelk heeft, blijft dat in het nieuwe schooljaar
automatisch doorlopen. De administratie is in handen van Rob Wijnbergen.
Indien uw kind geen melk, chocomel of drinkyoghurt lust, dan kunt u vruchtensap meegeven. Wilt u het tussendoortje beperken tot boterhammen, crackers of Liga? Geen chips, chocoladekoeken of snoep!

Woensdag waterdag
Vanaf dit schooljaar wordt woensdag Waterdag. De kinderen drinken de gehele dag alleen water. Ze nemen
hiervoor een bidon of flesje water mee. Op school mag er worden bijgevuld.

Uitdelen bij verjaardagen
Op de basisschool is het een traditie, dat de kinderen op hun verjaardag mogen trakteren. Om het uitdelen een
feest te laten blijven, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
• Wij verzoeken u de traktaties zo eenvoudig en gezond mogelijk te houden.
• Er zijn tegenwoordig steeds meer kinderen die geen kleurstoffen mogen. Wilt u met deze kinderen rekening
houden bij de keuze van de traktaties?
• Wilt u in de groepen de uitnodigingen voor het verjaardagspartijtje niet in het lokaal uitdelen, maar bijvoorbeeld
aan één van de ouders/verzorgers meegeven? Voor de kinderen die geen uitnodiging krijgen, is het namelijk
erg sneu.
• Als jarigen langs de klassen gaan, is het niet de bedoeling dat zij individuele leerlingen in die groepen trakteren.
• U mag in de kleutergroepen foto’s en/of video-opnames maken van deze feestelijke momenten.

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, of om andere redenen niet naar school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan
op de hoogte te stellen. Als u dat telefonisch wilt doen, kan dat vóór 08:30 uur.
Het telefoonnummer is (010) 591 7858.

Zwemmen
De leerlingen van groep 5d en 6d krijgen vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 om de week zwemles
in het zwembad Dol-fijn. Dit zijn lessen van 45 minuten. Tijdens de even weken zwemmen groep 5d en 6d op
dinsdag van 11:00 uur tot 11:45 uur. De kinderen gaan met een bus naar het zwembad. Tijdens de gehele les
periode wordt door het zwembad een aantal kijkdagen gepland. Het telefoonnummer van het zwembad Dol-fijn
is (010) 591 28 76.
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Binnen- en buitenschoolse activiteiten
Creatieve middagen
Op de vrijdagen willen we voor alle leerlingen regelmatig creamiddagen organiseren. De kinderen van de groepen
1 t/m 5 en 6 t/m 8 kunnen kiezen uit verschillende activiteiten zoals; knutselen, koken, muziek, drama, et cetera.
De kinderen worden in groepjes verdeeld en komen met verschillende technieken in aanraking.
Deze creatieve middagen kunnen wij niet organiseren zonder hulpouders. Zonder uw hulp kunnen we onze
plannen slechts op beperkte schaal uitvoeren. Bent u creatief en vindt u het leuk om te helpen? Dan bent u altijd
welkom om in school te komen helpen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Maassluis) zien alle kinderen
op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een
afspraak. Tijdens deze afspraak op het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken ze de motoriek.
Daarnaast neemt men een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen
kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Met uw toestemming bespreekt men
vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak terug
gekoppeld, omdat ze nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio
en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze
samen met u bespreken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind
gewogen en gemeten.
Met uw toestemming bespreekt de jeugdverpleegkundige vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en
worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat ze nauw met de school samenwerken
en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.
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De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleeg
kundige luistert naar u en denkt graag met u mee!
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
• Carla Luimes
• Telefoonnummer: 06-52 749 921
• E-mail: c.luimes@cjgrijnmond.nl
Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van
de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Cultuurmenu
Onze school neemt deel aan het cultuurmenu van de gemeente Maassluis. Op het gebied van kunstzinnige
vorming en cultuur wordt voor elke jaargroep een tweetal cultuuractiviteiten georganiseerd. De activiteiten worden
aan het begin van het schooljaar ingedeeld en de data worden aan alle ouders/verzorgers kenbaar gemaakt.

Gezinsspecialist
De gezinsspecialist is Marianne Barends. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.
Waarom de gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor
toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon
weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders/de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan de gezinsspecialist inschakelen. Marianne Barends is werkzaam op
school en de docenten en ouder(s) kunnen haar om advies of kortdurende begeleiding vragen.
Wat doet de gezinsspecialist?
Als Marianne Barends wordt ingeschakeld, vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en
eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ze is er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij
de vragen van het kind, de ouders en school. Marianne kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende en in ieder geval is er altijd sprake
van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is, organiseert zij een passend aanbod van opvoeden opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen,
kunt u contact met de Marianne Barends opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
• Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
• Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
• U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.
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Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider
takenpakket. Niet alleen spreekt Marianne Barends kinderen, maar ze ondersteunt ook het gezin. Ze is contact
persoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot
besteedt ze meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
U kunt u aanmelden via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks bij Marianne Barends. U kunt contact
opnemen via 06-34 489 305 of marianne.barends@minters.nl. De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.
In afstemming met ouders geeft zij na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern
begeleider.

Kerstviering
De datum van de jaarlijkse kerstviering is vastgesteld op donderdagmiddag/-avond 21 december 2017.
In verband met de voorbereidingen zijn de kinderen donderdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij. U wordt nog nader
geïnformeerd over het programma en de tijden. Vrijdag 22 december is er een roostervrije dag. Alle leerlingen zijn
dan vrij.

Kinderboekenweek
In alle groepen wordt jaarlijks, tijdens de Kinderboekenweek, extra aandacht besteed aan het kinderboek.
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Griezelen en het motto is Gruwelijk eng. De Kinderboekenweek
vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017.

Maandsluiting
Komend schooljaar organiseren we een aantal maandsluitingen. Elke maandsluiting staat in het teken van
een van te voren afgesproken thema. Een maandsluiting begint om 13:45 uur en duurt tot circa 14:30 uur.
Ouders/verzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens een maandsluiting mogen meerdere
groepen een optreden verzorgen. Dit kan van alles zijn: goocheltrucs, dansjes, liedjes, toneelstukjes, poppenkast,
moppen, et cetera. Het optreden mag individueel, in een groepje of met de hele klas. De maandsluitingen zijn
gepland op de volgende dagen: 10 november, 21 december (kerstviering), 2 februari (Panta got Talent show)
en 1 juni.

Paasontbij t
Op donderdag 13 april 2017 hebben wij een paasontbijt op school. Wilt u uw kind een gekookt ei (niet beschilderd of gelakt) meegeven voor ons spelletje eitje-tik? De rest van de dag zal voor alle kinderen in het teken van
paasactiviteiten en spel staan.
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Pietencrea/Sint-Nicolaas
Op woensdag 29 november 2017 wordt voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een Pietencrea georganiseerd. Sint-Nicolaas wordt op dinsdagochtend 5 december 2017 omstreeks 08:45 uur bij de locatie Panta rhei
ontvangen. Na aankomst gaat de Sint met alle kinderen en belangstellende ouders/verzorgers naar binnen voor
een gezellige nadere kennismaking in de hal. De rest van de ochtend zal Sint voornamelijk samen met de jongste
kinderen doorbrengen. De kinderen blijven tot 12:00 uur op school.

Schoolbibliotheek
Wij hebben op de eerste etage een ruimte ingericht als jeugdbibliotheek. Er wordt gewerkt volgens de syste
matiek van etikettering van de bibliotheek.
Vanuit de Bibliotheek worden er ook allerlei acties georganiseerd om het lezen uitdagender te maken.
De school heeft voor beide locaties extra ondersteuning van een mediacoach. Deze mediacoach is een
zogenaamde combinatiefunctionaris. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
de Bibliotheek, OKC De Westhoek, het Lentiz Kastanjecollege en de Gemeente Maassluis.
Eenmaal per week worden de boeken centraal uitgeleend en ingeleverd. Het in- en uitnemen van de boeken
wordt door de groepsleerkracht en leerlingen wekelijks uitgevoerd.

Schoolkamp
Groep 8d gaat in het schooljaar 2017-2018 als groep naar Serooskerke op schoolkamp. Dit vindt plaats in
de week van 11 – 15 september 2017.
Groepen 6 en 7 gaan dit schooljaar in de week van 9 april 2 dagen op kamp naar Oostvoorne.

Schoolreis
Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 3 naar Plaswijckpark en de groepen 4 en 5 naar Drievliet.
De schoolreis is gepland op vrijdag 15 september 2017.

Schoolsport en B-fit
De school maakt jaarlijks een keuze uit het aanbod van schoolsporttoernooien, waarvan de data pas later in het
schooljaar bekend worden. De school kiest er dit schooljaar voor om met het schoolvoetbal en het schoolkorfbaltoernooi mee te doen. U krijgt tijdig een brief met een inschrijfformulier voor uw kind(eren). Tijdens de toernooien
is hulp van ouders/verzorgers zeer welkom. De leerkrachten zijn aanwezig tijdens de toernooien. Wij kijken uit
naar sportieve wedstrijden.
Gedurende het schooljaar maken we tijdens gymlessen regelmatig gebruik van het aanbod van verenigingen om
clinics aan te bieden. De kinderen van de midden- en bovenbouw maken tijdens het gehele schooljaar gebruik
van het aanbod Pauzesport. Naast de pauzesport biedt Welzijn E25 ook activiteiten aan zoals kooklessen,
sportinstuif na schooltijd (minimaal 1 middag in de week) en stimuleert de school met activiteiten in het kader van
de gezonde school. Een sportcoach houdt de kinderen tijdens de pauzes op sportieve wijze bezig. Onze sportcoach verzorgt op de woensdagochtend ook gymlessen. Dit noemen wij een combinatiefunctionaris. Onze sportcoach is juf Cornelie. Zij zal naast de pauzesport ook de instuif na schooltijd verzorgen. Alle leerlingen mogen
meedoen tijdens de instuif.
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Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan de landelijke schriftelijke verkeersproef en aan het plaatselijk praktisch
verkeersexamen. De organisatie is in handen van Veilig Verkeer Nederland en ons politiekorps, regio Maassluis.
Het theorie-examen vindt plaats op 12 april 2018. In mei 2018 wordt het praktijkexamen afgenomen.
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Overige informatie
Computersoftware
Onze school heeft de beschikking over een uitgebreid aantal nieuwe computers. Daarbij hoort natuurlijk ook een
ruime hoeveelheid educatieve programma’s. Alle programma’s behoren tot onze methodes en zijn gekoppeld aan
het lesprogramma dat de leerlingen volgen. Leerlingen kunnen hun spreekbeurten of presentaties met behulp
van Powerpoint presentaties houden. In alle kleutergroepen werken wij met twee ad’s. Spelenderwijs leren
de kinderen met educatieve programma’s te werken.

Fietsen naar school
De school beschikt over een fietsenstalling op beide pleinen. Wij stimuleren het lopen en/of fietsen naar school.
Ook om parkeerleed te voorkomen. De fietsenstalling is voor eigen risico. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet
toegestaan om fietsen in de entree en vlakbij de ingang van de kleuteringang te plaatsen.

Foto’s van uw kind(eren)
Gedurende de basisschoolperiode worden er vaak foto’s gemaakt van de kinderen. Soms zetten wij die foto’s op
onze site. Het is ondoenlijk om hiervoor steeds toestemming te vragen. Op het ouderformulier kunt u aangeven,
dat u geen toestemming geeft om foto’s van uw kind(eren) te publiceren. Wij kunnen dan beter rekening houden
met uw wensen.

Honden in en rond de school
Aangezien honden niet op de schoolpleinen en in de school mogen komen (apv 2011: algemene plaatselijke
verordening van de gemeente Maassluis art 2:58.), verzoeken wij u om uw hond op ruime afstand van de kinderen
vast te zetten als u uw kind(eren) komt ophalen. We willen met dit verzoek voorkomen dat kinderen het risico
lopen om gebeten te worden.

Hoofdluis
Om een uitbraak van hoofdluis in de school te voorkomen, controleert een commissie van hulpouders de kinderen op hoofdluis. Na elke vakantie worden alle koppies nauwkeurig bekeken. Daarnaast is het van het grootste
belang dat u als ouder ons op de hoogte stelt als u zelf bij uw kind(eren) hoofdluis constateert. Na zo’n melding
sturen wij naar alle ouders/verzorgers een mail, waarin we u nadrukkelijk verzoeken om uw kind(eren) thuis te
controleren op hoofdluis. Gedurende deze periode laten we de kinderen hun jassen en overige bovenkleding
in speciaal daarvoor via de school aan te schaffen persoonlijke luizencapes stoppen. Deze luizencape kan
via de ouderraad tegen betaling van € 10,– aangeschaft worden. De cape blijft gedurende de gehele school
periode uw eigendom.
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Mobiele telefoons
Wij vinden het niet noodzakelijk dat onze leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Als er iets
bijzonders is, mogen de kinderen, na toestemming van de leerkracht, gebruikmaken van de telefoon van school.
Toch kunnen er voor ouders/verzorgers bepaalde redenen zijn waarom het kind toch een mobieltje mee naar
school neemt. Als school hanteren we dan de volgende regels:
1. Onder schooltijd en tijdens de pauzes staan de mobieltjes uit en willen wij geen mobieltjes zien!
2. Wordt het mobieltje toch gebruikt, dan wordt het mobieltje door de leerkracht in bewaring genomen en de dag
erop na schooltijd teruggegeven.
3. Als het mobieltje voor een tweede keer in bewaring genomen wordt, krijgen de ouders/verzorgers het verzoek
om het mobieltje persoonlijk op te halen.
4. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal van of schade aan mobieltjes.
Met de regels willen we onnodig en verkeerd gebruik van de mobiele telefoons tegengaan.

Parkeeroverlast
Met drie scholen op een klein oppervlak is er al snel sprake van parkeeroverlast bij aanvang en einde van
de schooldag. Wilt u in elk geval niet parkeren op de verhogingen bij de pleinen? De veiligheid van de kinderen
hoort voorop te staan. Van tijd tot tijd bespreken we de parkeerproblematiek met de directies van de Dijck en
de Groene Hoek. Met enige regelmaat treedt de politie verbaliserend op tegen fout parkeren.

Roken bij school
Als ouders/verzorgers buiten op hun kinderen staan te wachten, hebben wij er begrip voor dat niet elke ouder het
kan opbrengen om niet te roken. Met ingang van januari 2010 heeft Wijzer in Opvang & Onderwijs bepaald dat
personeel niet op de pleinen mag roken. We stellen het bijzonder op prijs als ouders/verzorgers zich ook aan deze
regel willen houden. Mogen we op uw medewerking rekenen?

Schoolfotograaf
In het schooljaar 2017-2018 zal de schoolfotograaf op 29 september 2017 de schoolfoto’s maken. Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben wij een nieuwe schoolfotograaf. U wordt per brief geïnformeerd hoe deze schoolfotograaf
te werk gaat.

Smartborden
In de Panta rhei kunnen de leerkrachten en de leerlingen gebruikmaken van smartborden en enkele nieuwe interactieve touchscreens. Elk leerlingenboek en iedere digitale les kan er op geprojecteerd worden en met de nieuwe
methode Engels wordt via het smartbord de mondelinge vaardigheid ondersteund door een Native Speaker.
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Vakanties en roostervrij e dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Mei- en Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
16 juli t/m 24 augustus 2018

Om het kortdurende schoolverzuim voorafgaand en/of aansluitend aan de schoolvakanties terug te dringen
zijn er door Leerplicht Vlaardingen, Schiedam en Maassluis afspraken gemaakt met de Officier van Justitie in
Rotterdam. Van directies wordt verwacht dat zij melding maken van deze vorm van kortdurend schoolverzuim.
Roostervrije dagen
Roostervrije dagen zijn dagen dat alle leerlingen vrij zijn en het team op school aanwezig is voor nascholing en/of
studiedagen. Komend schooljaar zijn de roostervrije dagen op:
Maandag 4 september
Studiedag gehele team
Vrijdag 6 oktober
Studiedag gehele team
Maandag 23 oktober
Studiedag gehele team
Donderdag 23 november
Studiedag gehele team
Dinsdag 5 december
Halve dag roostervrij, vanaf 12:00 uur
Vrijdag 22 december
Roostervrije dag
Vrijdag 12 januari
Studiedag gehele team
Maandag 5 maart
Studiedag gehele team
Dinsdag 6 maart
Studiedag gehele team
Donderdag 26 april
Studiedag gehele team
Vrijdag 13 juli
Roostervrije dag

Veiligheidsplan
In de loop der jaren hebben we voor allerlei activiteiten regels en afspraken gemaakt. Veiligheid voor de kinderen
en het personeel speelden daarbij ook een belangrijke rol. Afgelopen schooljaar hebben we de regels en
afspraken met betrekking tot veiligheid voor binnen- en buitenschoolse activiteiten samengevat in een
veiligheidsplan. Met dit plan proberen we de veiligheid voor de ons toevertrouwde leerlingen te optimaliseren.
Het plan is in elke groep aanwezig en wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.
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